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Å jobbe på tvers av hverandre arenaer

8.nasjonale konferanse

Legemiddelassistert rehabilitering

Hilde Gunn Bjelde, seksjonsleder Sandnes kommune

og 

Sverre Nesvåg, forskningsleder Korfor

Utgangspunkt:

• Endring fra et akutt-format til et forløps-format for 

behandling (McLelland, Hser m.fl)

• Endring fra et henvisning-behandling-oppfølgings-format 

til et samhandlingsformat med 

– behandlingstiltak som forsterkende bidrag 

– ifht den endringsprosess som personen selv er 

viktigste aktør i 

– og som de kommunale tjenestene gir de 

fundamentale og stabile bidragene til. 
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Vår organisasjons-tvangstrøye

• Frigjøre oss fra tanken om at ansettelsessted, 
tjenestetype, arena og kompetanse må være 
sammenfallende

• I stedet:

1. Hva er den mest effektive kontakt- og 
relasjonsarenaen i forhold til målgruppen?

2. Hvilke tjenester gir det beste bidraget til personens 
endringsprosess til en hver tid og i samspill med 
andre tjenester?

3. Hvilken kompetanse må da være tilgjengelig 
uavhengig av hvor personer med slik kompetanse 
er formelt ansatt?

Det krever samarbeid! Samarbeid?

Samhandling, samordning, samspill, kompaniskap, 
samdrift, kollaborasjon, samvirke, kooperasjon, 

gruppearbeid, økumenikk …. ( synonymordboka)
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• Er det først nå at behovet for å endre 

praksis melder seg??

• Eller er det sånn at fagfeltet har strittet i 

mot siden rusreformen i 2004??

• Hvem skal – bør – må ta ansvar for den 

gode rusbehandlingen?

• Når ett menneske har fått pasientrettigheter?

• Når de har søkt om kommunale tjenester?

• Når de har flyttet inn i institusjonen/startet på 

LAR?
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• Hvordan kan stat og kommune sammen 

forplikte seg ?

• Når det dreier seg om det enkelte 

mennesket/pasient??

• Når det dreier seg om den helhetlige 

utviklingen av rusfeltet??

Tjenesteutvikling i rusfeltet, en

felles samfunnsoppgave –

eller noe staten bestemmer som

kommunene og brukerne må 

forholde seg til??
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• Gjensidig tillit og respekt

• Gjensidig forpliktelse

• Tydelige forventninger

• Ønske om å handle på tvers….

• Å kunne behandle hverandre som likemenn

• Innsyn og deltakelse i anbudskrav og runder

• Delta i tilbudsutvikling

• Respekt for myndighet og behov på 

tvangsparagrafene
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Vi må henge sammen eller bli 

hengt hver for oss.

( Jan P. Syse)

• Er det å være med å bestemme hvor skapet 

skal stå??... 

• .. Brukermedvirkning er tjenesteutvikling, og 

grunnleggende i demokratiet
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• Hva er rett handling ?

• Hva er rett tidspunkt for handling?

• Hvem er det best å handle med ? 

• Altså – hva er rett tiltak, til rett tid?

Det er det måten man behandler den situasjonen og 

de menneskene du til enhver tid står ovenfor som 

betyr noe. 

Når du tør være noe for andre

Altså : Relasjonsarbeid –

( noen ganger er de gamle eldst)
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Just do it !

Hva utfordrer dette?

• Top-down organisasjonsprinsipper bygd på 

prinsipper om:

– tydelig avgrensede tjenestetilbud med 

spesifikke ansvarsområder – som, om 

ønskelig, kan konkurranseutsettes

– kontraktstyring gjennom bestiller-utfører-

modell
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Hva utfordrer dette?

• Økonomistyring gjennom:

– definerte rammer på lavt organisasjonsnivå

• Rettigheter:

– brukeres frie valg av enkelttjenester

– rett til tjenester som like mye handler om å 

avgrense retten til tjenester

Hva utfordrer dette?

• Dette er forhold ved dagens system som er 

aktive hindre for å skape sammenhengende 

tjenester knyttet til individuelle endringsforløp

• Så hva gjør vi? 

• Svar: Innovativ bottom-up fag- og 

tjenesteutvikling 

– og møter vi hindringer ber vi om tillatelse

– og får vi ikke tillatelse får vi satse på 

tilgivelse!
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Takk for oppmerksomheten!


